
  EDISI  MARET 2010!

http://lp2m.Unnes.ac.id!  1

WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL 
PENELITIAN BAGI  MAHASISWA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Unnes mengadakan Pelatihan Bahasa 
Inggris yang di ikuti sebanyak 30 orang peserta 
yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian 
dan Kepala Sub Bagian beserta seluruh staf LP2M 
sejumlah 18 orang di tambah 6 orang kepala pusat 
dan 6 orang sekretaris pusat. Pelatihan ini di mulai 
sejak tanggal 1 Februari setiap hari senin dan kamis 
yang telah berakhir sampai April 2010.

Pelatihan bahasa Inggris di pilih karena LP2M 
merupakan sub sistem dari sistem Unnes yang 
mempunyai visi dan misi yang mendukung visi dan 
misi Unnes yaitu Universitas Konservasi bertaraf 
International yang sehat Unggul dan Sejahtera. Da-
lam rangka meningkatkan kinerja untuk mengop-
timalkan Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat.

Bersambung ke hal 2

LP2M Dorong
Penelitian

Berbasis Paten
''Hak atas Kekayaan In-

telektual'' (HAKI)   meru-
pakan terjemahan dari  istilah 
''Intellectual Property Right'' 
(IPR). Meski sesungguhnya 
''Intellectual Property Right'' 
(IPR) lebih tepat jika diter-
jemahkan sebagai hak milik 
intelektual. Hak milik adalah 

hak dasar seseorang 
atau sekelompok 
orang yang menjadi 
da sar muncu lnya 

hak-hak turunan 
lain, contoh hak 
penggunaan, hak 

sewa, hak lisensi, hak 
produksi, hak distribusi 
/pemasaran dll. 
Sedangkan “ke-
pemilikan intelektual” 

atau ''Kekayaan In-
telektual'' meru-
pakan kepemilikan 
atau kekayaan ....

<Nurul>
Bersambung ke hal 4

Lembaga Penelitian dan Pen-
gabdian Kepada Masyarakat  Un-
nes pada hari Kamis tanggal 1 
April 2010 mengadakan Work-
shop Penyusunan Proposal Pene-
litian Bagi Mahasiswa. Kegiatan 
ini diselenggarakan  di ruang 
seminar LP2M Unnes, Gedung G 
Lt. 1 Kampus Sekaran Gunung-
pati Semarang. Workshop ini 
dibuka oleh Ketua LP2M dan 
dihadiri oleh 120 mahasiswa dari 
berbagai jurusan dan fakultas 
yang ada di Unnes.

Drs.Y.Primadiyono, M.T 
selaku ketua panitia mengatakan 
bahwa   minat mahasiswa   untuk    
melakukan penelitian sebenarnya   
cukup tinggi, mengingat penyele-
saian studi strata satu (S1) diha-
ruskan kepadamahasiswa untuk 
menulis Skripsi. Skripsi   adalah   
karya    tulis mahasiswa dari   ha-
sil penelitian yang mereka laku-
kan. Berdasar hal tersebut, Lem-
baga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Unnes.....

Bersambung ke hal 2

PIMPINAN PUN IKUT  PELATIHAN BAHASA INGGRIS

Buletin Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Dwi Dharma

Ketua LP2M Unnes, Drs. Bambang B.R.,M.Si membuka workshop 
penyusunan proposal penelitian bagi mahasiswa

http://lp2m.unnes.ac.id
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PELATIHAN PEMBUATAN PROPOSAL BAGI DOSEN

Dra. Desmelita, M.Sc sebagai pembicara utama dalam sesion 
diskusi pada pelatihan pembuatan proposal pengabdian.

Dosen  sebagai pelaku utama dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat perlu  mendapatkan 
bekal yang memadai dalam mempersiapkan kegi-
atan tersebut. Bekal itu dilaksanakan dalam bentuk 

“Pelatihan Pembuatan Proposal Pengabdian kepada 
Masyarakat bagi Dosen” 

Tujuan kegiatan adalah untuk, Meningkatkan 
pengetahuan dan menyegarkan kembali bagi para 
dosen berkaitan dengan teknik membuat proposal 
pengabdian kepada masyarakat; Khususnya bagi 
dosen muda, mampu mengidentifikasi masalah se-
cara tepat dalam merancang pengabdian kepada 
masyarakat.

Manfaat kegiatan diharapkan, menambah 
wawasan dan kemampuan dosen dalam membuat 
proposal pengabdian kepada masyarakat. Bagi 
LP2M Unnes sebagai wujud prestasi kerja dalam 
mendorong Dosen untuk melakukan kegiatan pen-
gabdian kepada masyarakat. Bagi Unnes untuk 
menunjukkan potensi dan kenerja lembaga yang 
berperan aktif dalam membangun bangsa dan Ne-
gara Indonesia. <mashur>

WORKSHOP...
sambungan hal 1 

merasa perlu untuk men-
gadakan workshop  penyusunan 
proposal penelitian  dan memfa-
silitasi penelitian-penelitian ma-
hasiswa agar mahasiswa berkem-
bang penalarannya dan mampu   
melakukan penelitian dengan 
baik dan berdaya guna.  

Tujuan dari kegiatan ini ada-
lah: (1) Meningkatkan   pemaha-
man dan keterampilan     yang  
mendalam bagi mahasiswa dalam 
menyusun kelayakan i lmiah   
proposal penelitian baik , Peneli-
tian Kuantitatif maupun peneli-
tian Kualitatif berbagai bidang 
ilmu. (2) Meningkatkan    ke-
mampuan dan keterampilan    
mahasiswa dalam menyusun pro-
posal penelitian yang layak di-

danai, (3)Memfasilitasi penelitian 
mahasiswa dengan dukungan 
dana bantuan dari Lembaga Pe-
nelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat

  Workshop ini dilakukan 
dengan metode ceramah, diskusi 
dan pendampingan penyusunan 
proposal penelitian. Adapun se-
bagai narasumber  adalah Prof. 
Totok Sumaryanto, F., M.Pd 
memberikan materi kebijakan 
program-program penelitian ma-
hasiswa di Perguruan Tinggi, se-
bagai nara sumber kedua Drs. 
Sunyoto, M.Si dengan materi 
kiat-kiat menyusun proposal pe-
nelitian bagi mahasiswa dan nara-
sumber terakhir adalah Dra.Isti 
Hidayah, M.Pd dengan materi 
penerapan metode kuantitatif 
dan kua l i t a t i f pene l i t i an 
mahasiswa.<prima>

PIMPINANPUN... 
sambungan hal 1

Secara khusus tujuan yang 
ingin di capai dalam pelatihan 
bahasa inggris adalah: (1) Men-
ingkatkan wawasan dan rasa per-
caya diri sehingga terjadi pengua-
tan penampilan personal, (2) 
Meningkatkan kemampuan ber-
bahasa inggris untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas se-
hari hari, (3) Meningkatkan mutu 
pelayanan dengan mejadi pelayan 
yang responsif ( cepat dan tepat 
sasaran ) tidak hanya dalam ba-
hasa indonesia tetapi juga dalam 
bahasa inggris, (5) Meningkatkan 
kelancaran dalam berkomunikasi 
baik verbal maupun non verbal 
untuk mendukung Unnes kon-
servasi yang bertaraf Interna-
tional ( WCU) yang Sehar Unggul 
dan Sejahtera. <soelami>

SELAMAT LUSTRUM KE-9 
DIES NATALIS KE-45 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

http://lp2m.unnes.ac.id
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FGD PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA 

Kapus Soshum LP2M Unnes, Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum.  
memimpin simulasi pada peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 
Febuari 2010 pukul 08.30 – 12.00 WIB  di Ruang 
Seminar LP2M Unnes, Gedung G lantai 1. Pembi-
cara dalam kegiatan ini adalah  HAKIm Junaedi, 
M.Ag (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Se-
marang) dan  Dr. Nurul Akhmad, M.Hum (Praktisi 
Hukum/Dosen Fakultas Hukum Unnes)

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Lembaga Pene-
litian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Univer-
sitas Negeri Semarang. Pelaksanaan kegiatan ini 

hanya terdiri atas satu session dengan cara diskusi 
panel Pada tahap pertama moderator memberi 
kesempatan pada HAKIm Junaedi, M.Ag. untuk 
memaparkan pokok-pokok pikirannya. 

Makalah yang disampaikan oleh pembicara 
pertama berjudul Tata Cara Pemilihan Umum 
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 
2010. Setelah itu,  pemaparan dilanjutkan oleh Dr. 
Nurul Akhmad, M.Hum. yang menyampaikan 
topik Panduan dan acuan Pendidikan Politik bagi 
Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu Kepala 
daerah di Jawa Tengah. 

Setelah masing-masing pembicara menyampai-
kan pokok-pokok pikirannya dilanjutkan dengan 
diskusi. Banyak peserta yang antusias bertanya, 
baik pada pembicara pertama maupun pembicara 
kedua. Bagian tanya jawab dibagi dalam 2 tahap. 
Tahap pertama moderator mempersilakan kepada 
4 penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. 
Masing-masing penanya menyampaikan pertan-
yaannya pada 2 pembicara. Tahap kedua moderator 
memberi kesempatan kepada 2 penanya. Semua 
pertanyaan dijawab oleh para pembicara dengan 
baik. Acara FGD kemudian ditutup oleh ketua 
panitia. <Bin>

PAMERAN BERHADIAH SEPEDA

Kabag LP2M (Dra. Soelami) dan 
Sekertaris LP2M Unnes (Prof. Totok)
memberikan selamat kepada penerima 
hadiah utama (Sri Hastuti-BAUK).

Dalam rangka Dies Natalis 
ke 45 Universitas Negeri Sema-
rang (Lustrum IX), LP2M Unnes 
berpartisipasi dalam pameran 
(Expo) yang diselengarakan pada 
tanggal 6-7 April 2010, bertempat 
di Auditorium Unnes Kampus 
Sekaran Gunungpati. Pada ajang 
pameran ini, LP2M menampilkan 

berbagai hasil/karya unggulan 
para dosen dan mahasiswa, baik 
di bidang penelitian maupun 
pengabdian kepada masyarakat, 
termasuk hasil karya Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler dan 
Alternatif. 

Hasil penelitian dan pengab-
dian ditampilkan dalam bentuk 
poster, laporan, buku, CD, pro-
totype, dan produk jadi, misalnya 
garam kualitas super hasil peneli-
tian RAPID dan alat pendeteksi 
dini bencana banjir hasil pengab-
dian (IbM), piagam MURI, serta 
Hak Paten Dynotester.

 Selain itu ditampilkan pula 
produk-produk desa binaan 
LP2M Unnes, antara lain produk 
berbahan baku singkong dari Ke-
lurahan Kandri dan aneka olahan 
bandeng dari Kelurahan Krobo-

kan.  Stand LP2M Unnes menda-
pat sambutan cukup meriah dari 
pengunjung, apalagi dengan dise-
diakannya door prize yang mem-
berikan hadiah menarik, antara 
lain sepeda gunung, dispenser, 
flashdisk, kain batik, payung, dan 
hadiah menarik lainnya.

Kegiatan pameran kali ini 
dinilai cukup sukses, terbukti 
stand LP2M mendapat juara II 
dari puluhan stand yang ikut da-
lam pameran. Keberhasilan ini 
tidak lepas dari dukungan dan 
partisipasi aktif semua pihak. 
Namun demikian LP2M Unnes 
bertekad untuk terus mening-
katkan kualitas hasil-hasil peneli-
tian dan pengabdian para dosen 
dan mahasiswa, sehingga tahun 
depan dapat menampilkan hasil/
karya unggulan yang lebih baik 
lagi. (Sun). 

http://lp2m.unnes.ac.id
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HAK ATAS..
sambungan hal 1

yang menghasilkan produk 
kecerdasan seperti temuan ilmu 
pengetahuan yang didefinisikan 
dalam system, rumus dan dalil,   
temuan teknologi biologi, kimia, 
fisika, mekanik dan elektronika, 
temuan formula kimia, obat dan 
makanan, temuan varitas tana-
man,  ciptaan, seni, sastra, guba-
han lagu, karya tulis, panduan, 
prosedur, peraturan, idiologi, sys-
tem organisasi dll. 

Dapat disimpulkan HAKI 
merupakan hak (wewenang/
kekuasaan) untuk berbuat sesuatu 
atas Kekayaan/ kepemilikan In-
telektual tersebut, yang diatur 
oleh norma-norma atau hukum-
hukum yang berlaku. 

Untuk menghadap i e ra 
knowledge based economy, maka 
perguruan tinggi dituntut untuk 
dapat melakukan transformasi 
dari perguruan tinggi yang hanya 
berbasis pengajaran atau pendidi-
kan menjadi Perguruan Tinggi 
berbasis penelitian dan pengab-
dian berpotensi HAKI yang 
bernilai ekonomi. Sehingga jum-
lah penelitian yang inventif dan 
inovatif yang dilakukan oleh 
dosen maupun mahasiswa men-
jadi ukuran kesuksesan sebuah 
perguruan tinggi dewasa ini

Untuk mendorong dan mem-
berikan motivasi para dosen dan 
mahasiswa melakukan peneltian 
yang berbasis HAKI, maka di-
pandang perlu  adanya lembaga 
atau unit yang secara khusus me-
nangani HAKI. Lembaga yang 
dimaksud yaitu sentra HAKI, 
yang secara umum bertugas  
membantu para dosen dan maha-
siswa  melakukan penelusuran 
penelitian yang berbasis HAKI, 
menyusun dokumen HAKI,  
membantu pengurusan dan pero-
lehan. HAKI, serta melakukan 
komesialisasi HAKI. Sentra 

HAKI Unnes merupakan lem-
baga pelayanan dibawah naungan 
LP2M.

Sejalan dengan tridarma per-
guruan tinggi dan kebijakan rek-
tor Unnes tentang kampus kon-
servasi maka penelitian para 
dosen dan mahasiswa yang berba-
sis HAKI diarahkan untuk men-
dukung Unnes sebagai kampus 
konservasi. Perlu juga dipikirkan 
Paten tentang Unnes sebagai 
kampus konservasi  untuk mem-
berikan perlindungan hukum se-
bagai kampus konservasi. 

Dengan visi ”Menjadi pusat 
konsultasi dan layanan HAKI di 
ingkungan Unnes pada khususnya 
dan masyarakat Jawa Tengah pada 
umumnya”. 

Dengan misi 1.Secara aktif 
mengelola hasil penelitian berpo-
tensi HAKI di lingkungan Unnes 
untuk memperoleh perlindungan 
HAKI 2.Secara  aktif menjem-
batani hasil- hasil penelitian ber-
basis HAKI di lingkungan Unnes 
menu ju kemanfaatan ba g i 
masyarakat luas, industri dan 
pemerintah.

Pada tahap perintisan sentra 
HAKI Unnes, Pusat Soshum su-
dah menyelenggarakan kegiatan 
dan melaksanakan konsultasi  
dintaranya 1.Sosialisasi dan Pela-
tihan Penyusunan dokumen dan 
pendaftaran HAKI 2.Konsultasi,  
Pelayanan , dan Perlindungan  
Hukum 3.Komersialisasi dan 
Promosi. Sebagai wujut awal kerja 
rintisan sentra HAKI Unnes, saat 
ini telah berhasil mengurus dan 
memperoleh satu sertifikat paten 
dan dua paten dalam tahap 
penyeleaian pemaeriksaaan sub-
tantif, serta belasan usulan paten, 
hak cipta dan merk dagang.

Berdirinya sentra HAKI Un-
nes diharapkan menjadi momen-
tum babak baru bagi orientasi 
penelitian dan pengabdian. Yaitu 
penelitian dan pengabdian Unnes 
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Kalender
15 - 29 Mei 2010

Pendaftaran dan pengajuan proposal 
KKN Alternatif semester Gasal 2010

24 Mei 2010

Batas akhir pengumpulan proposal 
Multi Tahun di LP2M Unnes

25 Mei 2010

Batas akhir pengumpulan proposal 
Pengabdian Masyarakat (IbM, IbK, IbPE, 
IbIKK, IbW) di LP2M Unnes

1 - 3 Juni 2010

Evaluasi proposal KKN Alternatif 
semester Gasal 2010 (presentsi 
proposal)

Web Info
http://Unnes.ac.id

Website resmi Unnes

http://lp2m.Unnes.ac.id

Website resmi LP2M Unnes

http://sipp.Unnes.ac.id

Sistem Informasi Penelitian Pengabdian 
(Pengajuan proposal ONLINE)

http://kkn.Unnes.ac.id

Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata 
(Pendaftaran KKN ONLINE)
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